
                                         còn gọi là Pháp 
Luân Công, là một môn tập luyện có lợi 
ích cho sức khoẻ và tinh thần. Được khai 
sáng bởi ông Lý Hồng Chí, môn tập này 
gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong 
đó có một bài tĩnh công, cùng với việc 
các học viên nỗ lực thuận theo nguyên lý 
Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ ngay trong 
cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân Công 
không chỉ đem lại lợi ích về sức khoẻ và 
đời sống cho người tập, mà những người 
khác cũng được hưởng lợi.
Xuất phát từ Trung Quốc năm 1992, đến 
nay Pháp Luân Công đã có mặt trên khắp 
thế giới với học viên từ đủ mọi quốc gia, 
sắc tộc, cũng như các thành phần xã hội. 
Đối mặt với cuộc đàn áp tà ác của Đảng 
cộng sản Trung Quốc, học viên Pháp Luân 
Công càng thể hiện sức mạnh tinh thần 
hơn nữa qua việc phản bức hại bằng con 
đường nêu cao đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Minh Huệ Net là nguồn thông tin 
nguyên bản nhất về thực hành Pháp Luân 
Công và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc, cũng như cung cấp thông tin 
kịp thời về tin tức các hoạt động và sự kiện 
liên quan đến Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc cũng như ở hơn 100 quốc gia trên 
thế giới nơi Pháp Luân Công đang được 
tập luyện. Minh Huệ Net đăng tải bài chia 
sẻ về trải nghiệm và nhận thức của chính 
các học viên, vốn là những người đóng 
góp phần lớn bài cho trang web.
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Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: http://vn.minghui.org/news/
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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ÚC: Thiên Quốc Nhạc Đoàn được chào đón 
nồng nhiệt tại Lễ hội Đa văn hóa Sydney

[MINH HUỆ] Ngày 07 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở 
Úc đã tham gia Lễ hội Đa văn hóa Sydey thường niên. Lễ hội, được tổ chức tại thị 
trấn Chastwood, là sự kiện văn hóa và giải trí lớn nhất thuộc loại hình này trong 
khu vực. Lễ hội thúc đẩy sự hòa thuận, hòa bình và bình đẳng giữa các chủng tộc 
và các nền văn hóa khác nhau.

Khi đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua sân khấu của ban giám 
khảo, các quan chức chính phủ và khách mời đã chào đón họ bằng những tràng vỗ 
tay nồng nhiệt.

“Thiên Quốc Nhạc đoàn Pháp Luân Đại Pháp Sydney khá nổi tiếng và đã giành 
được nhiều giải thưởng tại các sự kiện cộng đồng”, người dẫn chương trình phát 
biểu. “Họ đã đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa địa phương của chúng ta. Pháp 
Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Thiên Quốc Nhạc đoàn với thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã 
biểu diễn nhiều bản nhạc như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp cổ Pháp hào chấn 
thập phương” và “Tống bảo”... Nhiều khán giả đã vỗ tay tán thưởng và cổ vũ màn 
biểu diễn.

 “Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” Một người đàn ông Trung 
Quốc kêu lên. “Sẽ rất tuyệt vời nếu người dân Đại lục có thể nhìn thấy cảnh này. 
Tuyệt vời!”

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

Thiên Quốc Nhạc Đoàn ở Sydney, Úc



Indonesia: Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở thành phố Denpasar, đảo Bali
[MINH HUỆ] Ngày 1-9-2013, các học viên Pháp Luân Công ở Indonesia 

đã tổ chức một số hoạt động trong công viên Pupudan Badung ở thành phố 
Denpasar thuộc đảo Bali. Họ dựng các bảng thông tin để nâng cao nhận thức 
của công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là việc chính quyền 
Trung Cộng thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. 
Vào 3 giờ 30 chiều, các học viên lại tổ chức luyện các bài công pháp Pháp 
Luân Công theo nhóm lớn.

Các hoạt động trên đã thu hút được rất nhiều người dân địa phương. Một 
vài người thích thú quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp. Một vài 
người thậm chí đã học chúng ngay trong ngày hôm đó. Họ đọc các bảng tin 
và nghe các học viên nói về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau khi biết về việc chính quyền Trung Cộng thu hoạch nội tạng của các học 
viên Pháp Luân Công còn sống, nhiều người dân đã phẫn nộ và kí tên vào bản 
thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác man rợ này.
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Bài viết của một học viên ở Indonesia

ĐẠI SƯ LÝ HỒNG CHÍ NHẬN 
ĐƯỢC HÀNG NGHÌN TẤM THIỆP 
CHÚC MỪNG TẾT TRUNG THU

Luyện công tập thể trong công viên Pupudan Badung 
thuộc thành phố Denpasar, đảo Bali, Indonesia

[MINH HUỆ] Khi Tết Trung thu đến 
gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp 
ở Trung Quốc Đại Lục và hải ngoại đã 
gửi lên Minh Huệ Net những lời chúc, 
các bài thơ, và những tấm thiệp tự làm 
để kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi 
vĩ đại một Tết Trung thu vui vẻ, đồng 
thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với 
từ bi khổ độ của Sư phụ.

Minh Huệ Net (Minghui.org) đã 
đăng 107 bài viết tập hợp các lời chúc 
từ khắp Trung Quốc và thế giới từ ngày 
18 tháng 09 năm 2013. Nhiều lời chúc 
đã được đăng trên phiên bản tiếng Việt 
của Minh Huệ. Dưới đây là một số tấm 
thiệp đã được đăng trên Minh Huệ Net.



[MINH HUỆ] Ngày nâng cao nhận thức về Nhân quyền hàng 
năm của Phần Lan được tổ chức ở thành phố Rovaniemi vào ngày 
07 tháng 09 năm 2013. Các học viên Pháp Luân Công ở miền Bắc 
Phần Lan đã sử dụng cơ hội này để phơi bày cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công kéo dài 14 năm và để thu thập chữ ký lên án tội ác 
mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế 
độ Trung Cộng. Một người dân địa phương đã hỏi một cách hoài 
nghi: “Tại sao những người ở Trung Quốc không được phép tu 
luyện Chân Thiện Nhẫn? Thật ngạc nhiên khi một việc xấu xa như 
mổ cướp tạng sống vẫn còn được phép tồn tại!”

Sau khi ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, ông đã hỏi xin một 
số tờ rơi để chia sẻ thông tin này với bạn bè và người thân trong 
gia đình. Một giáo viên tiểu học, người đã từng nghe về cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng ký tên vào đơn thỉnh 
nguyện. Bà cũng mời các học viên đến thăm trường học của bà và 
nói với các học sinh của bà về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. 
Một nhóm sinh viên đã hào hứng ký tên và kêu gọi các bạn cùng 
lớp của họ cùng điền tên vào đơn thỉnh nguyện.

[MINH HUỆ] Vào ngày 31 tháng 
08, người dân địa phương và du 
khách đã đổ về thủ đô Copenha-
gen để tham dự Lễ hội Đa văn hoá 
thường niên kéo dài hai ngày của 
Đan Mạch. Sự kiện cực kỳ nổi tiếng 
này đã thu hút hơn 35.000 du khách. 
Đây là lần thứ hai các học viên Pháp 
Luân Công được mời tham gia lễ 
hội này.

Rất nhiều khách qua đường bị sốc 
trước việc Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp tạng từ 
các học viên Pháp Luân Công còn 
sống, những người đã bị bức hại ng-
hiêm trọng trong suốt 14 năm qua. 
Họ thấy khó lý giải trước việc cộng 
đồng quốc tế hành động quá ít để 
ngăn chặn tội ác vô nhân đạo này.

Người dân từ mọi tầng lớp xã hội 
đã đọc các bảng thông tin một cách 
cẩn thận, sau đó ký tên vào đơn 
thỉnh nguyện do Hiệp hội Các Bác 
sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp tạng 
khởi xướng, và bản kiến nghị kêu 
gọi các nhà lập pháp của Đan Mạch 
giúp ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công ở Trung Quốc.

Trong ngày hôm đó, có rất nhiều 
người muốn ký tên thỉnh nguyện đã 
phải xếp hàng để chờ đến lượt. Một 
người đàn ông nói: “Cảm ơn các 
bạn đã mang đến thông điệp quan 
trọng này, các bạn đang làm một 
điều tuyệt vời. Hãy tiếp tục!”

Anh Morten Lindberg, thường 

được gọi là “Master Fatman”, là 
một diễn viên hài, nhạc công, ca sỹ 
và DJ nổi trong giới truyền thông 
Đan Mạch. Anh đã ký tên mình vào 
đơn thỉnh nguyện, sau đó chụp một 
tấm ảnh kỷ niệm với một học viên 
Pháp Luân Công để bày tỏ sự ủng 
hộ của mình.

Anh Lindberg nói trong một cuộc 
phỏng vấn: “Đây là một hành động 
tội lỗi và kinh khủng, không chỉ đối 
với những người bị cưỡng bức lấy đi 
nội tạng của họ, mà còn đối với toàn 
thế giới. Nó thật là đáng sợ!”

“Trước đây tôi đã nhiều lần đến 
các quốc gia cộng sản, như Liên Xô, 
Tiệp Khắc, và chủ đề duy nhất mà 
các thành viên của Đảng thảo luận 
là làm sao để ‘tất cả mọi người trong 
xã hội được bình đẳng’. Tuy nhiên, 
tôi nghĩ nó là một sự giả dối. Trên 
thực tế, điều duy nhất mà họ nghĩ về 
là bản thân họ. Họ rất ích kỷ!

“Vì họ chỉ nghĩ về bản thân, nên 
những hành động của họ rất khác 
với lý tưởng của họ. Chúng hoàn 
toàn trái ngược với nhau. Rõ ràng 
ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công vì 
họ không muốn người ta thăng hoa 
từ cảnh giới vật chất đến cảnh giới 
tinh thần. Họ sợ điều này sẽ xảy ra. 
Pháp Luân Công và những người 
Tây Tạng đang trải qua một giai 
đoạn vô cùng khó khăn, nhưng nó 
sẽ không kéo dài lâu nữa. Hồi kết 
của Đảng đã được định trước!”
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Bài viết của Lân Thông Đán, phóng viên báo Minh Huệ ở Copenhagen

Đan Mạch: Người dân từ mọi tầng 
lớp xã hội ủng hộ Pháp Luân Công
tại Lễ hội Đa văn hoá

Phần biểu diễn các bài công pháp thu hút rất nhiều 
người’luyện theo các học viên

KENTUCKY, MỸ: GIỚI THIỆU PHÁP LUÂN CÔNG TẠI LỄ HỘI QUỐC TẾ Ở LOUISVILLE 

Nghệ sỹ nổi 
tiếng của Đan 

Mạch bày tỏ sự 
ủng hộ của mình 

đối với Pháp 
Luân Công

PHẦN LAN: PHƠI BÀY TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC 
TRONG NGÀY NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ NHÂN QUYỀN

Bài viết của một học viên 
ở Phần Lan

Người qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện 
để ủng hộ Pháp Luân Công



[MINH HUỆ] Trong vài tháng qua, các học viên Pháp Luân Công và những 
người ủng hộ Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã liên tục bị quấy rối bởi các 
thành viên của Hiệp hội Quan ái Thanh niên Hồng Kông, những người bị tình 
nghi là có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người 
tham gia cuộc diễu hành và mít tinh quy mô lớn tổ chức ở Hồng Kông ngày 01 
tháng 09 đã kêu gọi Thủ tướng Lương Chấn Anh ngừng tiếp sức cho ĐCSTQ 
trong việc bức hại Pháp Luân Công và quấy rối những người lên tiếng ủng hộ 
Pháp Luân Công. Nhiều nhân vật của công chúng đã phát biểu tại lễ mít tinh 
để ủng hộ lời kêu gọi của các học viên. Họ yêu cầu chính phủ và công chúng 
bảo vệ công lý và bác bỏ những ảnh hưởng của ĐCSTQ đến Hồng Kông. 

Ông Lý Trác Nhân, thành viên của Hội đồng Lập pháp và Chủ tịch Liên 
minh Hồng Kông Ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước, phát biểu tại lễ mít 
tinh: “Gần đây tôi nghe nói một nhóm Công giáo đã bị đối xử như các học 
viên Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Nếu chúng ta không đứng lên và lên tiếng, 
nhiều người trong chúng ta có thể chịu chung số phận như các học viên Pháp 
Luân Công.” Ông Lý đã kêu gọi mọi người bày tỏ sự ủng hộ của họ. “Bất kỳ 
một hình thức bức hại nào cũng là thách thức với lương tâm của chúng ta. Đây 
là lúc để thể hiện rằng chúng ta có lương tâm.” Vào buổi trưa, Thiên Quốc 
Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành đi qua một trong những khu vực sầm uất 
nhất ở Hồng Kông, thu hút sự chú ý của đám đông. Nhiều người đã chụp ảnh 
hoặc quay phim bằng điện thoại của họ. Các phóng viên truyền hình đến từ 
Hồng Kông và Đài Loan đã đưa tin về sự kiện này.
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Hồng Kông: Pháp Luân Công diễu hành và mít tinh 
kêu gọi lương tri và bảo vệ quyền tự do Các nhân 

vật của 
công chúng 
phát biểu 
tại lễ mít 
tinh để bày 
tỏ sự ủng 
hộ của họ

Kinh hoàng trước tội ác mổ cướp nội tạng, nhiều du 
khách Trung Quốc đã quyết định thoái ĐCSTQ và 
các tổ chức liên đới của nó

[MINH HUỆ] Bản thân tôi không phải là một học viên Pháp 
Luân Công nhưng trong gia đình tôi có những người tu luyện Đại 
Pháp. Sức khỏe thất thường của mẹ tôi trong suốt vài năm qua đã 
cho tôi cơ hội được trực tiếp chứng kiến điều kỳ diệu mà Pháp 
Luân Công mang lại.

Pháp Luân Công đã cứu mẹ tôi thoát chết
Mẹ tôi từng bị chứng tăng hồng cầu và hoại tử xương, nhưng 

không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện vào đầu năm 2011, bà đã 
nhanh chóng khỏi bệnh. Không may sức khỏe của bà giảm sút 
từng ngày sau khi bà dừng tu luyện một năm sau đó để chăm sóc 
cho cháu trai mới sinh của bà. 

Ngày 16 tháng 05 năm nay, mẹ tôi bị cảm lạnh và sốt cao và 
thể trạng đột nhiên tồi tệ hơn vào ngày 19. Bà bị khó thở và được 
đưa tới bệnh viện quân đội để cấp cứu. Ngày 24 tháng 05, bác sĩ 
điều trị đã thông báo rằng mẹ tôi có thể chỉ còn sống được hơn 
một tuần nữa. Trong lúc mẹ tôi sắp lìa đời, người thân của chúng 
tôi vốn là học viên đã đi cùng một học viên khác đến thăm bà. 
Hai người đã đưa cho mẹ tôi máy MP3 ghi âm các bài giảng của 
Sư phụ và khuyên bà nghe các bài giảng của Sư phụ nhiều nhất 
có thể. Họ cũng nhắc nhở bà giữ tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và 
Đại Pháp tại thời khắc then chốt này.

Chẳng bao lâu sau, mọi việc đã chuyển biến tốt hơn. Ngày 05 
tháng 06, bốn học viên đến thăm mẹ tôi tại bệnh viện. Mẹ tôi 
được khích lệ rất nhiều và trông còn cao hứng hơn nữa. Bà ăn 
ngon miệng hơn và bà không còn nói mê khi ngủ thiếp đi nữa. 
Mẹ tôi được xuất viện vào ngày 18 tháng 06. Khi mẹ tôi quay lại 
bệnh viện để kiểm tra tiếp vào ngày 17 tháng 07, bác sĩ và các y 
tá sửng sốt nhìn thấy bà đang tự mình đi bộ vào. Họ không thể tin 
nổi bà đã hồi phục nhanh như vậy. Mẹ tôi đã chia sẻ với họ rằng 
những điều kỳ diệu này là do bà tập Pháp Luân Công. Tất cả nhân 
viên y tế đều ngạc nhiên.

[Trị bệnh] ở bệnh viện so với tập Pháp Luân Công
Việc mẹ tôi nằm viện cả tháng trời khiến gia đình chúng tôi 

mất hơn 110.000 nhân dân tệ. Bà nằm ở bệnh viện hàng đầu và 
được cấp thuốc nhập khẩu, nhưng bà suýt chết.

Mặt khác, hai chuyến thăm hỏi của một vài học viên Pháp 
Luân Công tới bệnh viện không tốn một xu. Tổng cộng họ đã ở 
lại với mẹ tôi chưa đầy ba tiếng, vậy mà họ đã giúp bà ấy thực sự 

hồi phục. Chúng tôi chân thành tạ ơn Sư phụ Lý, người sáng lập 
Pháp Luân Công, đã cứu mẹ tôi thoát chết. Tất cả các thành viên 
trong gia đình, bạn bè, các bác sĩ và y tá của chúng tôi đã chứng 
kiến sự hồi phục kỳ diệu của bà ấy và hoàn toàn bị thuyết phục 
bởi sự phi thường của Pháp Luân Công. Mọi triệu chứng của mẹ 
tôi được bệnh viện lưu trữ để phòng khi bất cứ ai không tin vào 
Pháp Luân Công và muốn kiểm tra hồ sơ y tế của bà.
Bài chia sẻ của một người thân của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của Trịnh Ngữ Yên

Sự hồi phục từ cõi chết trở về của mẹ tôi khiến các bác sĩ kinh ngạc về Pháp Luân Công

Kentucky, Mỹ: Giới thiệu Pháp Luân Công 
tại Lễ hội Quốc tế ở Louisville 

[MINH HUỆ] Từ ngày 30 tháng 08 đến ngày 02 tháng 09 năm 
2013, các học viên Pháp Luân Công ở Kentucky đã tham gia Lễ 
hội Quốc tế hàng năm ở Louisville, thành phố lớn nhất của bang 
Kentucky. Họ đã dựng một gian hàng với các loại tài liệu cung 
cấp thông tin về Pháp Luân Công và nói với mọi người về vẻ 
đẹp của pháp môn, cũng như chân tướng cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Liên hoan Quốc tế là sự kiện lớn nhất ở Kentucky. Hàng năm, 
có đến hơn 100.000 người đến tham dự lễ hội này. Nhiều du 
khách đến lễ hội năm nay đã được nghe nói về nạn mổ cướp tạng 
sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ đã ký tên 
thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. Nhiều người đã 
hỏi xem liệu họ còn có thể làm thêm những gì để giúp đỡ nữa 
không. Trong suốt sự kiện kéo dài bốn ngày này, gian hàng của 
các học viên thường rất đông đúc. Nhiều người đã bị cuốn hút 
bởi các bài công pháp ôn hòa của Pháp Luân Công và bày tỏ 
muốn học Pháp Luân Công.

Người dân ký tên thỉnh 
nguyện lên án cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công và 
kêu gọi chấm dứt tội ác 
mổ cướp nội tạng bất hợp 
pháp từ các học viên Pháp 
Luân Công của ĐCSTQ


